
 

 

NNNNätverkätverkätverkätverketetetet    för dig som arbetar med internationell handelför dig som arbetar med internationell handelför dig som arbetar med internationell handelför dig som arbetar med internationell handel    
Du som arbetar med import, export och skeppning fyller en viktig funktion för ditt företags inter-

nationella affärer. Med rätt kunskaper och genom att förbereda sig inför kommande förändringar 

i tid kan ditt företag göra bättre affärer.  

Deltagarna i Trade Network träffas regelbundet och genom medlemskapet får du möjlighet att:  
• bredda dina kontaktytor,  
• utbyta erfarenheter med andra deltagare,  
• förbättra dina kunskaper om internationell handel och 
• få tillgång till den senaste informationen när det gäller förändringar i tullagstiftningen  

Nätverkets organisation 

Nätverket träffas 3-5 gånger per år. Vid varje mötestillfälle fokuserar vi kring ett tema. Föredrags-

hållarna kommer från Handelskammaren eller så bjuder vi in externa personer som tar upp intres-

santa och aktuella ämnen. Nätverket finns i två olika regioner: Skåne och Halland samt Småland och 

Blekinge.  

Kostnad  

Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per person och år för medlemsföretag i Handels-

kammaren. Övriga betalar 6 500 kr per person och år.  

Mer än 1 deltagare?  

För ytterligare en deltagare från samma företag ges en rabatt på 2 000 kr per person. 

Är ni flera som vill vara med i Trade Network kan ni välja ett utökat medlemskap som omfattar hela 

företaget (max 10 namngivna personer). Då kan upp till fem av dessa personer delta vid samma 

möte. Kostnaden är då 9 500 kr per år för hela företaget (15 500 kr per år för företag som inte är 

medlemmar i Handelskammaren).  

Moms tillkommer. Mötena arrangeras till självkostnadspris  

 

Kontakta oss gärna vid frågor. Välkommen med din anmälan!  

Per Anders Lorentzon   Mariette Gunnarsson 

Tel. 040-690 24 30   Tel. 0470-52 00 41  

E-posta din anmälan till mariette.gunnarsson@handelskammaren.com 

 

 

 

 



 

 

 

Anmälan till Trade Network 

 

Namn:        

Epost:        

Befattning:        

Företag:        

Telefon:   Mobil:     

Önskar delta i följande nätverksgrupp (markera endast ett alternativ):  

Småland och Blekinge    Skåne och Halland  

Medlem i Handelskammaren:  Ja    Nej  

Scanna in din anmälan och skicka den eller skriv ner den manuellt i ett mail till 

mariette.gunnarsson@handelskammaren.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


